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Det Kolde Gys      Beretning til 

generalforsamling den 1. juni 2022 

 

Bestyrelsen har bestået af  

Troels Norup Panild, Bonjek Hertz Petersen,  

Dorrit Erlandsson, Rasmus Klinck, Per Nørgaard 

Andersen, Lis Meyer  (kasserer) og Kirsten 

Monrad Jensen (formand). 

 

Bestyrelsen har fungeret rigtig godt. Vi har et 

meget fint samarbejde. Vi har tænkt både store 

tanker, og forholdt os til en række praktiske 

forhold. Det er foregået i en god og åben 

atmosfære, hvor alle har bidraget og taget fat. Vi 

har også mellem alvoren haft det sjovt og været 

glade for at være sammen, hvilket er vigtigt for 

en velfungerende bestyrelse, der bruger mange 

frivillige timer sammen. 

 

Vi har holdt bestyrelsesmøde ca en gang om 

måneden. Referater ligger på hjemmesiden., og 
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vi har også i år holdt et heldags seminar om den 

nye disponering.     

 

Nøgletal  

Vi er i skrivende stund 5.804 medlemmer. 518 er 

nye medlemmer, 52  er genindmeldte 

medlemmer og 266 blev udmeldt . Vi er stadig 

2/3 kvinder 63 % og 1/3 mænd 37 %. Vores 

aldersgennemsnit er 47 år. 

 

 

Bestyrelsens hovedopgaver siden sidste 

beretning den 31. august 2021.  

 

Har været daglig drift, tilføjelser/vedligehold, 

medlemsoptag, Corona, og færdiggørelse af ny 

plan for disponering . 

 



3 
 

Drift  Jeg håber I lægger mærke til og sætter pris 

på at driften fungerer rigtig godt og som i høj 

grad også suppleres af frivillige medlemmer. Det 

er  rengøring, det er toiletpumpe, det er nye 

nøgler, det er kaffen og aviserne i kongressen.  

Det er trapper der forsvinder og bliver fundet, det 

er håndklæder der bliver vasket, et byttebord der 

bliver tømt, stole og tæpper, elkedler og ure  --- 

 

 

Medlemsoptag. Vi har holdt 12 introforløb og 

budt velkommen til 518 nye medlemmer. Pga  

coronaen har vi haft færre på holdene.  

Tilmelding foregår elektronisk og vi melder ud ca 

14 dage før, hvornår der åbnes for tilmelding. 

Ved sidste tilmeldingsrunde lavede vi 

lodtrækning. Alle kunne tilmelde sig indenfor ca 3 

dage. Herefter trak vi lod om pladserne, og der 

var så en frist til at betale. 248 af de nye kom ind 

på den måde. Der var ca 1300 der forsøgte, så 

der var en rimelig stor chance for at blive 

udtrukket.  
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Det krævede betydelig flere ressourcer for 

bestyrelsen, men det blev et helt anderledes 

roligt optagelsesforløb. 

Vi vil derfor anvende lodtrækning til de nye optag 

til efteråret  

Medlemsoptag er en ressourcekrævende 

opgave, der er mange led fra opslag om dato til 

udlevering af nøgler pga af mange manuelle 

processer.  

Det er bestyrelsens opfattelse at vores optag af 

medlemmer fungerer efter formålet : at nye 

medlemmer meget hurtigt føler sig som en del af 

fællesskabet og tager ansvar.  Vi finder det derfor 

også fortsat forsvarligt at optage ca 500 nye 

medlemmer årligt. Det kan vi godt rumme indtil 

videre.  

 

 

Coronaen har styret os. Vi har haft 

begrænsninger på antal samtidige , vi har måttet 

aflyse arrangementer, vi har skullet tage stilling til 

hvordan retningslinjerne kunne udmøntes på 
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Helgoland. Ofte har det været efter besked fra 

forvaltningen, så vi fulgte samme retningslinjer 

som svømmehallerne, men ofte med meget kort 

varsel efter en pressekonference. 

Smittede medlemmer har givet besked hvis de 

har været på Helgoland inden de fik konstateret 

smitte, og vi har videreformidlet på facebook.  Vi 

har ikke kendskab til at medlemmer er blevet 

smittet med covid på Helgoland.  

 

Ny disponering af Helgoland har været en 

opgave der  har fyldt meget i hele denne periode. 

Det vil I også kunne se i referaterne fra 

bestyrelsesmøderne. Vi har også i år udover 

bestyrelsesmløder brugt ekstraordinært seminar 

til at dykke ned i opgaven. Lovgivning, fovaltning 

og byggetekniske muligheder er blevet 

konsulteret og vendt. 

Forhistorien kender I. Helgoland er bygget med 

en dame og en herreafdeling og mangler således 

en fællesafdeling.  
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I 2017 kom bestyrelsen med  forslag til etablering 

af en fællesafdeling på noget af herrernes 

område.    

Det blev ikke vedtaget, men der blev nedsat en 

tænketank med repræsentanter for herre, dame, 

fælles og bestyrelsen, som skulle finde frem til en 

løsning på den manglende fællesafdeling.  

Tænketanken mødtes og arbejdede hele 

vinteren, både sammen og i udvalg.  

Der var mange gode løsningsforslag og 

arbejdstegninger. Med de daværende rammer 

kunne Tænketanken dog kun anvise en god 

løsning, hvis vi fik lov til at udvide badeanstalten 

mod øst.  

Det lå ikke lige for, og på GF i 2018 blev der efter 

forslag fra tænketanken vedtaget en midlertidig 

løsning med afskærmning  for vinduerne og 

fælles på bagperronen og sejldugsafskæmning 

på noget af den offentlige del.    

Tremmerne er senere blevet afløst af markise, 

men gennem alle årene har det givet problemer 

at herrerne ikke havde oplevelsen af at have 

deres egen sauna og bassin. Og samtidig er 
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nøgen fælles mod syd blevet udfordret , fordi den 

er blevet meget besøgt.  

Vi har derfor gennem adskillige år drøftet og 

undersøgt muligheden for en anden løsning.  

Uden at gå i detaljer, kan jeg dog sige at vi i 

bestyrelsen fandt, at vi nu måtte vi opgive de 

store drømme og se på en varig løsning indenfor 

de givne rammer.  

Medvirkende hertil er også, at vi slet ikke er 

sikker på at Helgoland og foreningen skal være 

meget store. Hvor store kan vi være hvis vi 

ønsker at fastholde den kultur vi har ? Den 

diskussion har vi ikke haft . Vil det mon ikke være 

bedre med flere badeanstalter. Vi har sagt til 

forvaltningen at vi gerne vil hjælpe flere 

vinterbaderforeninger i gang, det kunne være 

ovre på prøvestenen, det kunne være nede ved 

den blå foreningsby, eller ved kilometerbroen.   

Derfor  har vi arbejdet på en plan, der muliggør 

en fast helårlig disponering, og vores forslag 

herom , bliver lagt frem som et selvstændig punkt 

senere på dagsordenen, hvorfor spørgsmål til 

dette punkt skal afvente.  
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.  

Bogen 

Der har ikke været den ønskede og fornødne tid 

til færdiggørelse af bogen.. Efterårets optag trak 

tænder, og senere corona samtidig med ny plan. 

Coronaen har betydet meget mere end vi 

umiddelbart har forestillet os. Men når det er sagt 

, så er bogen tæt på at være færdig med de 

sidste opdateringer. Vi  stræber efter at få bogen 

sat i produktion, således at den kan udleveres ifm. 

optag af nye medlemmer til efteråret og tilbydes for 

et symbolsk beløb til eksisterende medlemmer. 

Praktiske detaljer ift. dette vil blive meldt ud efter 

første bestyrelsesmøde efter sommerferien - 

forventeligt ultimo september.   

Sand 

Vi er i kontakt med forvaltningen om flytning af 

sand . Vi forventer det sker til efteråret når den 

offentlige badesæson er ovre 

 

Arrangementer 



9 
 

Vi har heller ikke holdt dåb i 2022, så til næste 

dåb har vi dåbsbørn fra 2021, 2022 og 2023. Det 

bliver festligt.  

Vi har holdt standerhejsning i dølgsmål, 

julefrokost, og en ekstra festlig standerstrygning, 

som kompensation for den manglende grødis og 

dåb.   

Der har været saunagus i de perioder hvor det 

har været muligt for coronaen 

Gusmestrene har guset julen ind med gløgg og 

risalamande  

 

Vi har holdt 5 gæstedage, som halve dage. Den 

første søndag i måneden. Januar blev afyst pga 

corona.  

Vi regner med at  fortsætte med gæstedage hver 

søndag fra kl 9 til 12 i månederne nov til april.  

 

 

 Andre foreninger 
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• Thomas Frisendal er sekretær i foreningen 

Vinterbadere i Danmark.  

• Kirsten Bech repræsenterer os i  

Parkbrugerrådet for Amager Strand ,som 

suppleant.  

• Kirsten Bech og Jørn Johansen 

repræsenterer os i de følgegrupper By og 

Havn har nedsat i forbindelse med 

nedgravning af tunlen til  

• Vi er med i foreningen der driver Flyvefisken, 

en båd der ligger i Sundby Sejlforening  

• Vi er medlem af DGI, Danmarks 

Naturfredningsforening, Det danske 

Saunaselskab og Rådet for større 

badesikkerhed.    

 

 

Tak 

Alt det, der er nået, er kun nået, fordi vi er så 

mange der har bidraget, og fordi vi alle har fået 

så god opbakning fra hinanden.  

Tak for den omsorg I viser til hinanden 
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Tak til bestyrelsen, tak for vores samarbejde og 

fælles ønske om at gøre det bedste 

Tak til gusmestrene for jeres ansvar i forbindelse 

med coronaen  og opmærksomhed på 

fællesskabet og velværet i foreningen. Tak for al 

den glæde og oplevelse, I har taget os med i.  

Tak til de ildsjæle der kommer hver dag og 

skaber  daglig omsorg og passer på Helgoland . 

En særlig tak for al jeres opbakning i forbindelse 

med coronaen.  

Tak til alle jer der holder af Helgoland, og er med 

til at passe på hende, og på vores forening. 

 

Tak for godt samvær og den udviste tillid til 

bestyrelsen i den forgangne periode. 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Monrad Jensen    31.maj 2022   

 

 


